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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У 

OTВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40491-39/2016 
Датум: 29.12.2016. 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 

68/15) 

 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у отвореном поступку јавне набавке 
број 07/16  

 
 
 

Предмет набавке: 
Набавка добара - рачунарскe и комуникационe опремe (лап топ рачунари, радне станице, 
сервери, свичеви, рутери и UPS-ови) и  резервних делова за одржавање рачунарске опреме (и 
осталог потрошног материјала), за потребе Националне службе за запошљавање. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 30213100 - Преносиви рачунари, 30214000 - Радне 
станице, 30237000 - Делови, прибор и материјал за рачунаре, 32413100 – Мрежни рутери, 
32570000 - Комуникациона опрема, 48820000 - Сервери. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Партија бр. 1. Рачунарска и комуникациона опрема (лап топ рачунари, радне станице, 
сервери, свичеви, рутери и UPS-ови): Добављач, ''SAGA'' д.о.о., са седиштем у Београду - 
Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, матични број: 17493647, ПИБ број: 
100394832, уговорена вредност износи 41.455.049,00 динара без ПДВ-а; 

Партија бр. 2. Резервни делови за одржавање рачунарске опреме (и остали потрошни 
материјал): Добављач, ''LAPTOPCENTAR'' д.о.о., са седиштем у Београду , ул. Теразије бр. 
43, матични број: 20455977, ПИБ број: 105777840, уговорена вредност износи 2.247.600,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа укупна понуђена цена за захтевану количину добара и исти је за обе партије. 
 
Број примљених понуда: 
За Партију бр. 1 примљенa je 1 понудa. 
За Партију бр. 2 примљенa je 1 понудa. 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда: 

Партија бр. 1. - ''SAGA'' д.о.о., са седиштем у Београду - Нови Београд, ул. Булевар 
Зорана Ђинђића бр. 64а, понудио је цену у износу од 41.455.049,00  динара без ПДВ-а 
(једина понуђена цена која самим тим представља највишу и најнижу цену код прихватљивих 
понуда);  
 
Партија бр. 2. - ''LAPTOPCENTAR'' д.о.о., са седиштем у Београду , ул. Теразије бр. 43, 
понудио је цену у износу од 2.247.600,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена која самим 
тим представља највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда).  
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметна добра испоручивати  без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
21.12.2016. године 
 
Датум закључивања уговора: 
23.12.2016. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Овај уговор се закључује на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, или на краћи 
период од наведеног, уколико вредност испоручених добара досегне износ укупне уговорне 
вредности 
 
 
 
 

                                                                                      
                     Директор 

                                                                                                            Зоран Мартиновић  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 


